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Com obras a todo vapor, Shopping 
de Arcoverde está mais perto de 
ser inaugurado. Centro vai reunir 
diversos empreendimentos

Governo divulga resultado de estudo realiza-
do em diversas espécies de peixes e frutos do 
mar, atestando segurança ao consumidor.
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Férias = Diversão

Complexo Empresarial 

Tensão no Irã

Unidades do Sesc pelo interior 
programaram muita diversão 
para a criançada nas férias. Ins-
crições já podem ser realizadas

Após ataque dos Estados Uni-
dos, Irã promete contra-ata-
que, deixando o mundo em 
alerta com a situação no Golfo.

Cultura > Pág. 9

Cidades  > Pág. 12 e 13
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Divulgação

 Reprodução Internet

Mais saúde nesse Verão
Com a chegada das férias de Verão, praias e piscinas são os destinos favoritos, principal-
mente dos Nordestinos. Especialistas alertam para os cuidados com a saúde no período, 
evitando problemas causados pelo excesso de exposição solar e calor. Saúde > Pág 8 
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Como que de repente estamos 
iniciando um novo ano; o tem-
po desaparece numa velocida-
de quase imperceptível, quanto 
mais ele passa, mas corremos 
atrás dele.  Nessa avalanche de 
trabalho e preocupações, às ve-
zes, esquecemos de nós mesmos 
e da própria vida. Nesta época do 
ano, devido ao calendário festivo 
e religioso, paramos circunstan-
cialmente para nos confrater-
nizar. Que bom que seja assim 
e exista esses momentos. Uma 
parada para reflexão e repro-
gramação de reinício.  Aprovei-
tando esse momento oportuno, 
iniciamos nosso editorial com 
votos de autoestima e considera-
ção, desejando a todos: amigos, 
leitores, parceiros, anunciantes 
e colaboradores, sucesso na jor-
nada que irão desempenhar em 
2020.     Nesta nova etapa que 
se inicia, continuamos firmes e 
fortes, agradecidos, contando 
com apoio de todos vocês para 
o aprimoramento e consecução 
desse trabalho jornalístico, ativi-
dade que tanto tem contribuído 
com a interatividade noticiosa e 
informativa para o desenvolvi-
mento do Sertão. Iniciamos essa 
primeira edição do ano com a 
entrevista de Jaime Friedman 
que é especialista na implanta-
ção de autosserviços e diretor 
do Shopping de Arcoverde, o JR 
Shopping. Uma atividade que 
vem se expandindo e ganhando 
espaço em cidades do interior de 
todo o país e que agora ganha es-
paço no Sertão de Pernambuco.  
Início de ano é uma das estações 
mais esperadas pelos brasilei-
ros, é verão e, quando se trata do 
Nordeste do País, a expectativa é 
ainda maior, pois a combinação 
férias + calor + praia é conside-
rada perfeita. Como forma de 
orientação,  trazemos matéria 
sobre os cuidados necessários 
nesta época de clima quente, 
aliado à baixa umidade e maior 
exposição ao sol. Entre, você é 
nosso convidado; boa leitura.
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Os petrolinenses estão na 
expectativa para a conclusão 
do novo espaço escolhido para 
sediar o São João do municí-
pio. A área escolhida foi o anti-
go Centro de Abastecimento de 
Petrolina (Ceape), às margens 
da Avenida 7 de Setembro. A 
proposta ainda está no período 

A Prefeitura de Arcoverde, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, abriu, no mês de 
dezembro, o Edital do concurso 
público abrangendo Agentes de 
Endemias e de Saúde. Ao todo, 
o município está oferecendo 
66 vagas, sendo 31 para Agen-
tes de Endemia, com duas va-

O programa Aqui e Agora, 
na Rádio Orocó FM, que é apre-
sentado pelo repórter Gilberto 
Pereira, apresentou uma retros-
pectiva dos fatos mais marcantes 
de 2019.  Fatos históricos foram 
relembrados durante os progra-
mas apresentados nos dias 28 
e 29 de dezembro, que ainda 

Um local de fácil acesso para 
a população e turistas forrozei-
ros é a proposta da prefeitura 
para o novo pátio de eventos 
do município. A nova área terá 
40 mil metros quadrados e fica 
localizada no antigo Centro de 
Abastecimento de Petrolina (Ce-

de licitação e o preço máximo 
para a execução do serviço é de 
R$ 2.849.683,88. Quatro em-
presas estão sendo avaliadas 
por uma equipe técnica da pre-
feitura, para verificar se obede-
cem as condições estabelecidas 
no edital. Vence a licitação a 
que apresentar o menor preço.

gas destinadas a Pessoas com 
Deficiência, e 35 vagas para 
Agentes Comunitários de Saú-
de. As inscrições seguem até o 
dia 08 de janeiro, mediante o 
pagamento de taxa no valor de 
R$54, e devem ser realizadas 
exclusivamente pelo site con-
cursos.idmconcursos.com.br .

contou com a presença do co-
missário da Polícia Civil, Neilton 
Borges, relembrando importan-
tes operações policiais da região. 
A retrospectiva foi transmitida 
ainda nas rádios Terra Nova 
FM, em Terra Nova, Beto Som 
FM, em Parnamirim, e Verde-
jantes FM, em Verdejantes.

ape). Após a conclusão da lici-
tação, que deve acontecer ainda 
esse mês, será dado início ao pr-
paro do terreno e pavimentação 
asfáltica do espaço. O prazo de 
execução da obra é de até quatro 
meses. Tudo programado para 
receber o São João de 2020.

Mais conforto

São João de Petrolina
Licitação

Arcoverde
Prefeitura lança Edital

Orocó FM
Aqui e Agora faz retrospectiva 2019

José Artur Paes Vieira de Melo
jartur1205@gmail.com
blogdojartur.wordpress.com

E s t a n d o , 
mais uma 

vez, empenhado em atuali-
zar e publicar o Catálogo das 
Organizações Centenárias de 
Pernambuco, faço questão 
de transcrever aqui no nosso 
Jornal do Sertão esta extraor-
dinária síntese elaborada pelo 
holandês Arie de Geus, execu-
tivo da Shell durante 38 anos 
e conhecido, mundialmente, 
pelo seu livro A Empresa Viva: 
Como as organizações podem 
aprender a prosperar e se 
perpetuar. Em suas palestras, 
o escritor mostrou o que as 
empresas precisam fazer para 
ter longevidade. Especificou 
o caso da Shell, que fez vários 
estudos para descobrir o que 

as empresas centenárias ti-
nham de diferente. A pesquisa 
apontou resultados surpreen-
dentes. Um deles mostrou que 
existem companhias "feitas 
para durar" em todos os conti-
nentes, em culturas diferentes, 
como a japonesa e a america-
na. De posse dos dados, a Shell 
fez mais uma pergunta ao gru-
po de pesquisadores: o que es-
sas empresas têm em comum? 
E eles descobriram quatro 
pontos, que foram trabalhados 
por Geus na palestra. O 1º - 
São empresa conservadoras no 
aspecto financeiro. "Gostam de 
ter o caixa nas mãos e preferem 
não depender dos banqueiros", 
disse ele. Em 2º - São sensíveis 
ao mundo que as cerca. "As 

pessoas que tomam decisões 
participam do mundo exter-
no". Para exemplificar, Geus 
citou a Dupont, que teve exe-
cutivos eleitos para o senado 
americano. O 3º ponto é a cria-
ção de uma identidade corpo-
rativa. A companhia precisa ter 
valores básicos para as pessoas 
se identificarem com eles. O 
último e talvez o mais difícil de 
ser realizado: Ter uma gerência 
tolerante que não centralize as 
decisões e tenha espaço para a 
experimentação. Geus contou 
que até a Shell teve dificuldade 
para deixar as pessoas "terem 
ideias". Ele lembrou que no 
Brasil, nos anos 70, a compa-
nhia fez uma parceria com a 
Itapemirim (empresa de ôni-

bus) para a abertura de hotéis 
onde tivessem postos Shell no 
interior do país. O resultado 
foi excelente, mas a "parceria" 
cresceu e apareceu. "Nesse mo-
mento, quando crescíamos a 
10% ao ano, fui chamado para 
uma reunião e os executivos fo-
ram taxativos: temos de focar 
no nosso negócio. Não havia 
espaço para a experimenta-
ção", concluiu. E eu finalizo 
tomando a liberdade de acres-
centar à estas considerações 
que o resultado de uma pesqui-
sa atual mostra que: “Para 80% 
das empresas no Nordeste, a 
qualificação dos funcionários 
é prioridade”. Portanto, estu-
dem, pesquisem e serão con-
tratados.
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Ataque dos EUA impactará no preço 
dos combustíveis, diz Bolsonaro
Governo buscará alternativas mas descarta tabelamento do produto

O presidente Jair Bolsona-
ro disse, na última sexta-feira 
(3), que o ataque feito pelos 
Estados Unidos a um com-
boio no Iraque, que resultou 
na morte do comandante de 
alto escalão da Guarda Re-
volucionária Islâmica do Irã, 
deverá impactar no preço dos 
combustíveis no Brasil. Bolso-
naro descartou a possibilidade 
de tabelar o preço do produto 
para controlar impactos e dis-
se que vai discutir o assunto 
com a equipe econômica e com 
o chefe do Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), ge-
neral Augusto Heleno.

O ataque norte-americano 
nas proximidades do Aero-
porto de Bagdá pode acirrar o 
clima de tensão e provocar re-
flexos em todo o mundo. “Tive 

Agência Brasil

algumas informações [sobre o 
ataque] nessa madrugada, e 
vou me encontrar com o He-
leno [do GSI] para me inteirar 
sobre o que aconteceu para, 
depois, emitir juízo de valor”, 
disse o presidente ao deixar o 
Palácio do Alvorada.

Apesar de admitir a preo-
cupação com reflexos da crise 
internacional sobre a econo-
mia do país, o governo não 
pretende intervir em políticas 
de preços como o tabelamen-
to. “Que vai impactar, vai. 
Agora vamos ver nosso limite 
aqui, porque já está alto, e se 
subir mais, complica. Mas não 
posso tabelar nada. Já fizemos 
esse tipo de política de tabe-
lamento antes e não deu cer-
to. Vou agora conversar com 
quem entende do assunto”, 

Política

completou. Bolsonaro tentou 
contato com o presidente da 
Petrobras, Roberto da Cunha 
Castello Branco, mas eles ain-
da não conseguiram conversar 
sobre o assunto.

O presidente Jair Bolsona-
ro voltou a defender a quebra 
do monopólio da Petrobras 
como uma alternativa para 
baratear os combustíveis. “Te-
mos de quebrar o monopólio 
[para evitar a alta dos combus-
tíveis]. A distribuição é ainda 
o que mais pesa no preço, e 
depois o ICMS [Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços], que é um im-
posto estadual”, acrescentou 
ao ressaltar que, por o ICMS 
incidir sobre bases de preços 
maiores, o aumento do preço 
acaba agradando governa-

dores, uma vez que aumen-
ta também as receitas. Para 
Bolsonaro, o Brasil já chegou 
ao limite no que se refere a 
cobrança de impostos. “Não 
dá para aumentar mais im-
posto no Brasil. Ponto final. 
No ano passado pagamos por 
dia mais de R$1 bilhão em 
juros. Foram R$ 400 bilhões 

Reprodução Internet

Apesar da expectativa, preço não deve ser tabelado 

por ano. A Europa foi recons-
truída, pós 2ª guerra mundial, 
com um montante desse. En-
tão, por ano, pagamos uma re-
construção da Europa”, disse. 
Ele ainda lembrou que a queda 
da taxa básica de juros (Selic) 
para 4,5% ao ano resultou em 
uma economia de R$ 110 bi-
lhões no corrente ano.
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2020 de expectativas para o 
empresariado de Arcoverde

Motoristas na expectativa do pagamento do IPVA

Obras do primeiro shopping do município seguem cronograma e deve 
dar início à construção do atacarejo, nos próximos meses

O calendário de pagamento 
do Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) tem início no mês de fe-
vereiro, onde as datas variam 
de acordo com o final da placa 
dos veículos, e, segundo a Se-
cretaria da Fazenda (Sefaz), 
o valor está em média 3,47% 
mais barato para os motoris-
tas de Pernambuco. Durante 
esse mês de janeiro, os con-
tribuintes já podem acessar 
seus carnês no site do Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (DETRAN), que também 
serão enviados aos proprie-
tários. Quem optar pela cota 
única, vai contar com um  O 
cálculo do imposto é feito a 
partir do valor de mercado, 
segundo o levantamento da 
Fundação de Pesquisas Eco-

Arcoverde está na expecta-
tiva para a chegada do primeiro 
shopping do município. Ainda 
esse mês, a fase de terraplana-
gem deve chegar ao fim, dando 
início à construção de 600 vagas 
de estacionamento e à edificação 
do Novo Atacado – empreendi-
mento que visa investir um total 
de R$ 500 milhões em Pernam-
buco. “As obras estão dentro do 
planejado. Iremos encerrar a 
fase de terraplanagem ainda no 
mês de janeiro”, afirma Jayme 
Friedman, empreendedor res-
ponsável pelo mall.

De acordo com Friedman, 
o empreendimento, que será 
considerado o maior comple-
xo empresarial do sertão, pois 
deve abrigar, além do shopping 
e do atacarejo, um hotel e um 
centro médico, está com previ-
são de inauguração durante o 
primeiro semestre do próximo 
ano. “Já temos grandes marcas 
contratadas e outras estão em 
fase de negociação. Já podemos 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

nômicas (Fipe), feito entre os 
meses de setembro e outubro 
de 2018 e 2019. De acordo 
com o Governo do Estado, 
foi registrada uma queda de 
3,99% no valor dos automó-
veis e de 4,15% para ônibus 

e micro-ônibus. A Sefaz aler-
tou para os veículos que estão 
com débitos em aberto, pois 
os documentos e licenciamen-
to dos veículos só serão emi-
tidos caso o proprietário não 
tenha débitos.

Débitos não podem estar em aberto

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

Primeiro ano da gestão 2019/2021 termina 
com balanço positivo

CAAPE terá nova sede
Agora no primeiro semestre deste ano, a CAAPE irá trans-

ferir sua sede para o 2º andar do edifício sede da OAB Per-
nambuco, localizada na área central do Recife, facilitando 
ainda mais o acesso das advogadas, advogados e estagiários 
aos serviços oferecidos pela Caixa. “No novo espaço teremos 
uma estrutura para melhor atender a advocacia pernambuca-
na, oferecendo todos os serviços dos Pontos CAAPE e, tam-
bém, dois consultórios - médico e odontológico - um espaço 
ecumênico e um grande projeto, que é a farmácia da CAAPE”, 
explica o presidente da Caixa, Fernando Ribeiro.

A CAAPE ampliou suas ações e programas no ano de 2019, 
sempre mantendo um olhar especial para o interior do estado. 
Entre as iniciativas, ações do Outubro Rosa, Novembro Azul e va-
cinação contra a gripe em todo o estado, requalificação dos esta-
cionamentos de Timbaúba e da Imbiribeira; inauguração do esta-
cionamento e Ponto CAAPE em Gravatá; o programa Cine CAAPE 
ampliado para Olinda, Jaboatão e Caruaru; Jogos da Advocacia 
de Pernambuco realizado pela primeira vez no interior do estado 
e ampliação para mais de 500 convênios com empresas parceiras 
que oferecem descontos e vantagens. 

O tesoureiro da CAAPE, Ricardo Sampaio, a vice-presidente, Patrícia Maa-
ze, e o presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro. 

O presidente da OAB-PE, Bruno Baptista, e o presidente da CAAPE, Fernando 
Ribeiro Lins. 
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adiantar algumas, como Bob's, 
Só Delícia, Shitake, Labora-
tório Lameds, Novo Atacado, 
entre outras. Com a entrega da 
primeira fase do grande com-
plexo empresarial, o ritmo da 
comercialização de novas lojas 
acelera ainda mais”, completa o 
empreendedor. Ao todo, o inves-
timento gira em torno de R$ 60 
milhões e toda a obra vai contar 
com cerca de 200 trabalhado-

res envolvidos. “Nessa primeira 
fase, o número de trabalhadores 
é reduzido, pois utilizamos má-
quinas”, explica Jayme. Ainda 
de acordo com ele, o Shopping 
vai ser entregue para os lojistas 
no próximo mês de dezembro, 
com a inauguração prevista para 
o primeiro semestre de 2021. 
“Estimamos em oito milhões o 
número de consumidores por 
ano”, finaliza.

Friedman acredita que empreendimento seja o maior do Sertão



De 01 a 31 de Janeiro de 2020    Edição 202     Desde 2006 Integrando a Região    www.jornaldosertaope.com.br 5

Leite de cabra: mudança para o Sertão
Produto está na mira da China e deve revolucionar economia sertaneja

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br “2020: o início de 

uma nova década”. 
Onde está o erro dessa 
afirmação?

AB
VOCÊ

O ano acabou e parece que uma dúvida ainda vem 
“perturbando” muita gente. Afinal, a década acabou em 
2019, ou só vai acabar em 2020? Você já deve estar can-
sado de ver, principalmente nas redes sociais, as retros-
pectivas em referência ao final dos anos 2010, mas, se 
seguirmos a lógica do calendário gregoriano, que é usado 
no Brasil e na maior parte do mundo, a contagem dos 
anos se inicia no ano 1, onde a primeira década vai até 
o final do ano 10, ou seja, a década atual, na verdade, 
começou em 2011 e só termina no final de 2020. Então, 
para que não restem dúvidas e você não se atrapalhe com 
esse início de ano, o melhor é falar que chegou ao fim 
os anos 2010, ou esperar o ano de 2020 acabar para, fi-
nalmente, poder dizer “estamos dando início à uma nova 
década” e começar com todas as retrospectivas.

??? ?
?

Ao que tudo indica, 2020 
parece que vai ser de grande im-
pacto para a economia do Ser-
tão de Pernambuco, em especial 
ao que está relacionado com 
a produção do leite de cabra. 
Uma reunião realizada ainda no 
final do último mês de dezem-
bro, entre o Estado e a China, 
tratou sobre as vantagens do 
produto para o mercado chinês. 
O encontro ocorreu no Consu-
lado na China do Recife, durou 
cerca de duas horas, e contou 
com a presença do secretário do 
Trabalho, Emprego e Qualifica-
ção, Alberes Lopes, e a Cônsul 
Geral da China no Recife, Yan 
Yuqing, além do Cônsul Comer-
cial chinês, Shao Weitong, e do 
promotor de Justiça de Afoga-
dos da Ingazeira, Lúcio Luiz de 
Almeida, este último integrante 
da Cooperativa de Caprinovi-
cultores do Distrito de Jabitacá, 
que abrange produtores do Pa-
jeú, do Moxotó e até do Agreste.

Caso o acordo com a Chi-
na aconteça, o perfil da região 
sertaneja pode mudar a médio 
e longo prazo, visto que a co-

mercialização do leite de cabra 
pode gerar 6 mil empregos di-
retos no Estado e beneficiar 20 
mil pessoas. “Se a China puder 
dar apoio a esse projeto, será 
uma vitória para Pernambuco”, 
enfatizou Lúcio Almeida. Ele 
explicou que o leite de cabra é 
produzido especialmente em 
Itapetim, Brejinho, São José do 
Egito, Tuparetama, Iguaracy 
e Sertânia, mas abrange Afo-
gados da Ingazeira, Carnaíba, 
Tabira, Custódia, Pedra, Ven-
turosa, Pesqueira, Alagoinha 

e Sanharó. “Essa cadeia gera 
desenvolvimento econômico 
com inclusão social, com uma 
partilha maior do produto da 
atividade econômica. A renda 
que o produtor tem pode ser o 
ano todo. Se cada família envol-
vida produzir 50 litros/dia terá 
uma renda de R$ 3 mil ao mês 
o ano todo, não tem entressafra, 
não subtrai da natureza, provo-
ca uma revolução no Sertão. O 
modelo que estamos defenden-
do é a emancipação pelo traba-
lho”, finaliza.
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Alberes Lopes e a Cônsul Geral da China no Recife, Yan Yuqing, se encontraram 
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ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado, pós-graduado e especialista em Direito Empresarial, pela 
Universidade Estácio de Sá; pós-graduado e especialista em Direito 
Imobiliário pela Universidade Estácio de Sá; Mestrando em Direito e 
Relações internacionais, pela Universidade Europeia do Atlântico, em 
Santander, na Espanha. 

Coluna Jurídica

Da Estrutração das Sociedades 
Empresariais

No ordenamento jurídico brasileiro, são os bens das empre-
sas que devem responder pelas dívidas por elas contraídas, mas 
não raramente o Poder Judiciário tem alcançado os bens pesso-
ais dos sócios -  principalmente em causas trabalhistas, tributá-
rias e de consumidores – para quitação de dívidas da empresa 
que fazem parte.

É nesse momento que entra o estudo de estruturação socie-
tária, como forma de trazer maior segurança jurídica aos sócios 
das empresas, por meio de um planejamento empresarial legí-
timo e lícito, com forma de proteger o patrimônio pessoal do 
empresário; obter economia financeira nos custos tributários; e 
promover a sucessão da empresa às gerações futuras.

  Neste estudo há a aplicação de diversos institutos de di-
reito societário, tribuário e civil, abarcando todos os benefícios 
possíveis em lei, de forma limpa, honesta, e transparente, que 
em nada tem a ver ou se correlaciona com os mirabolantes pla-
nos criminosos da blindagem patrimonial, que tem por objeti-
vo prejudicar credores, incluindo o fisco. Todo este arcabouço 
jurídico da proteção patrimonial e planejamento empresarial 
tem de ser construído respeitando a realidade e individualida-
de de cada empresa, por meio de um aprofundado estudo das 
suas peculiaridades, com a participação ativa do empresário, 
devendo estes ficarem atentos a estas questões na manutenção 
do perene crescimento empresarial. Além da proteção jurídica, 
essas providências resultam em economia financeira, já que o 
empresário passa a se utilizar de benefícios tributários existen-
tes arcando com o mínimo necessário de suas obrigações e isso 
sem se distanciar um milímetro sequer da legalidade. 

Até porque é justo que as empresas paguem apenas com o 
que seja justo, expurgando os indesejados excessos, muito co-
muns nos dias de hoje.

Cerca de duas mil famí-
lias de assentamentos das 
cidades de Petrolina, Lagoa 
Grande, Santa Maria da Boa 
Vista e Cabrobó, serão be-
neficiadas pelo projeto do 
Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano (IF Sertão 
– PE), em parceria com o 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra), que visa ofertar, 
gratuitamente, consultorias 
e análises dos solos, para 
pequenos produtores rurais. 
Todo o trabalho será desen-
volvido pelo Incra e pelo La-
boratório de Solos do Campus 
Petrolina Zona Rural.

O IF Sertão – PE recebeu 
do Incra cerca de R$ 80 mil, 
em recursos para aquisição de 
materiais necessários para a 
análise dos solos, bem como a 
criação de bolsas para alunos 
e professores interessados em 
participar do projeto. Segundo 
a reitora do IF, o serviço ofe-
recido através de parceria é de 

A expectativa para a che-
gada da primeira faculdade 
de medicina em Araripina 
aumentou nos últimos dias. 
Em fase de finalização, as 
obras da Faculdade Para-
íso (FAP) devem ser con-
cluídas ainda esse mês de 
janeiro e a previsão é que 

Produtores rurais do Sertão 
recebem apoio de Instituições

Araripina se prepara para inaugurar a primeira 
faculdade de medicina do município

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

extrema necessidade. “Vamos 
atender a uma comunidade 
que realmente precisa dessa 
atenção, pois muitos produ-
tores rurais utilizam produtos 
químicos em suas lavouras de 
forma indiscriminada, o que 
pode inclusive prejudicar o 
meio ambiente. Nosso objetivo 
é sempre buscar novas ações 
que tragam benefícios às comu-
nidades onde nos inserimos”, 
afirmou. O projeto foi ideali-
zado pelo engenheiro agrôno-

mo, Fábio Gonçalves, que, em 
contato com os agricultores as-
sentados, viu a necessidade do 
projeto. “Percebi que nenhum 
deles utilizava técnicas adequa-
das de análise de solos”. Egres-
so da então Escola Agrotécnica 
e atual aluno do curso de pós-
-graduação em Manejo de Solo 
e Água do IF Sertão-PE, Fábio 
revela estar otimista com o 
projeto. “Sei que muitas pesso-
as serão beneficiadas com esta 
ação”, finaliza. 

Projeto desenvolvido pelo IF Sertão e Incra vai beneficiar pequenos produtores 
rurais de diversos municípios sertanejos

durante o mês de maio seja 
realizado o primeiro vesti-
bular. Ao todo, estão sendo 
investidos mais de R$ 12 
milhões e a grande estru-
tura está sendo construí-
da na Avenida Governador 
José Muniz Ramos (Peri-
mentral). Com a chegada 

da FAP, o município dá um 
grande passo na educação 
superior, abrindo portas 
para novos investimentos 
na região. “A nossa luta foi 
grande para que esse sonho 
se tornasse realidade e ele 
está cada vez mais perto! 
Araripina dará um salto 
gigantesco no desenvol-
vimento socioeconômico. 
São inúmeros os benefícios 
que a FAP trará para a nos-
sa cidade na saúde, no for-
talecimento do comércio, 
na geração de emprego. 
Araripina nunca cresceu 
e avançou tanto como nos 
últimos anos, e é hora de 
seguir em frente e avançar 
ainda mais”, completa o 
prefeito Raimundo Pimen-
tel.
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Recursos serão para aquisição de materiais e contratação de bolsistas

Divulgação

Faculdade está localizada na Av. Governador José Muniz Ramos  
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De olho no mercado 
educacional do município 
de Arcoverde e regiões vi-
zinhas, a Autarquia de En-
sino Superior de Arcover-
de (AESA) tem investido 
tanto em expansão quanto 
em estrutura, nos últimos 
anos. Em seu projeto de 
expansão, a instituição tem 
atendido a população não 
apenas de Arcoverde, mas 
também de toda as regiões 

AESA I n f o r m a
AESA anuncia novos investimentos em 2020

vizinhas, graças à localização 
geográfica da cidade. “Hoje, 
as famílias da região de Ar-
coverde não precisam mais 
colocar seus filhos em um 
ônibus para irem em busca 
de formação. Com o cresci-
mento da AESA e de outras 
instituições da região, é pos-
sível encontrar tudo aqui no 
município”, afirma o diretor 
da AESA, Roberto Coelho.

A fim de oferecer um me-

lhor suporte aos 15 cursos 
que a Autarquia oferta atu-
almente, a instituição vai 
investir em infraestrutura ao 
longo de 2020. Climatização 
das salas, aquisição de novos 
equipamentos, montagem de 
laboratórios e produção de 
medicamentos fitoterápicos 
estão entre as prioridades. 
“Estamos competindo com o 
mercado de faculdades pri-
vadas, por isso precisamos 

nos adequar às demandas”, 
completa Coelho. Inicial-
mente, a AESA atuava uni-
camente com a formação de 
professores, com a oferta dos 
novos cursos, passou a ser re-
ferência de ensino superior no 
Sertão. Em destaque na Uni-
dade, Psicologia, Farmácia, 
Fisioterapia, Engenharia Civil 
e Direito são os cursos mais 
recentes. Toda a readequação 
da AESA faz parte de sua re-

estruturação, que conta com 
um dos seus maiores cresci-
mento dos últimos 50 anos. 
Quem mais ganha com todas 
as mudanças e investimen-
tos é o próprio município. 
Hoje, Arcoverde já pode ser 
considerado um polo educa-
cional, visto que conta com 
uma vasta oferta de ensino 
em todos os níveis, sejam os 
cursos de nível médio, ou os 
cursos de nível superior.

SaúdE

Governo anuncia segurança para 
consumo de pescados

É tempo de alegria

Análise foi feita em peixes e frutos do mar e atestou segurança no consumo 
de todas as espécies analisadas

O crescente número de tu-
ristas nas praias do litoral de 
Pernambuco abriu um alerta em 
relação ao consumo de peixes e 
frutos do mar. Com o avanço do 
óleo, durante os meses de se-
tembro e outubro, a segurança 
para o consumo de diversas es-
pécies estava em risco. Porém, 
na última semana de dezembro, 
o Governo do Estado divulgou o 
relatório final das análises dos 
pescados coletados no litoral 
do Estado, realizado em parce-
ria com a Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), 
Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) e Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ). Segundo os 
dados do exame, foi confirmada 
a segurança para o consumo de 
todas as espécies de pescados 
analisadas, que contemplam 17 
espécies de peixes (ariocó, bagre, 
boca torta, budião, cação preto, 
carapeba, cavala, cioba, coró, 
guaiuba, manjuba, sapuruna, 
sauna, saramunete, serra, tai-
nha e xaréu), duas de camarão 
(camarão rosinha e sete barbas), 
além de siri, aratu, ostra, ma-
risco e sururu. A análise liberou 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

ainda o consumo dos peixes 
xaréu e sapuruna, que em um 
primeiro laudo tiveram, por se-
gurança, a recomendação de sus-
pensão temporária do consumo. 
Esse trabalho de coleta e análise 
dos pescados faz parte do plano 
de ação do Governo para avaliar e 
monitorar quais foram os impac-
tos causados pelo derramamento 
de óleo no litoral, abrangendo tan-
to a qualidade da água nas praias, 
como o consumo dos pescados. 
Ao todo já foram analisadas 150 
amostras de peixes e frutos do 
mar. "As novas amostras dos pei-

xes xaréu e sapuruna – coletadas 
nos mesmos locais das anteriores 
que tinham apresentado níveis de 
HPAs (hidrocarbonetos policícli-
cos aromáticos) um pouco acima 
do limite definido pela Anvisa – 
desta vez apresentaram índices 
seguros para o consumo. Os lau-
dos nos dão segurança para dizer 
aos pernambucanos que nossos 
pescados estão seguros", finaliza 
o secretário de Desenvolvimento 
Agrário de Pernambuco, Dilson 
Peixoto, que ainda afirma que o 
comércio está voltando a se recu-
perar.

Espécies de peixes foram analizadas 

 Registros fazem parte do trabalho humanizado 

Autarquia compete com outras instituições e se adequa às demandas dos cursos

Um Natal com mais so-
nhos e amor. Em meio aos vo-
tos de final de ano, os bebês 
que estiveram internados nas 
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTI) e de Cuidados Inter-
mediários (UCI) Neonatal do 
Hospital João Murilo de Oli-
veira (HJMO), em Vitória de 
Santo Antão, ganharam trajes 
e um ensaio fotográfico espe-
ciais, com a temática natalina. 
A ação, que aconteceu regada 
por muita emoção, foi reali-
zada com os bebês estáveis e 
sem oxigênio, pela coordena-
dora de enfermagem da UTI 
Neonatal, Savina Miranda, 
com o apoio da auxiliar admi-

nistrativa do setor, Andrelly 
Oliveira, que também foi a 
responsável pela confecção 
das roupinhas dos bebês. 

Segundo as idealizadoras, 
o trabalho de humanização 
realizado dentro da UTI, além 
de levar mais conforto e de-
monstrar empatia com os fa-
miliares dos pacientes, ainda 
ajudam na recuperação dos 
bebês. Essa não é a primeira 
vez que o HJMO realiza esse 
tipo de ação. O Hospital rea-
liza ensaios fotográficos nas 
principais datas comemorati-
vas do ano, mostrando que há 
amor e esperança dentro das 
unidades intensivas.

Savina Miranda

Reprodução internet
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Lá vem chegando o Verão
Altas temperaturas, maior exposição solar, clima seco e baixa umidade 
de ar são fatores que preocupam profissionais de saúde

Uma das estações mais espe-
radas pelos brasileiros é o verão 
e, quando se trata do Nordeste 
do País, a expectativa é ainda 
maior, pois a combinação férias 
+ calor + praia é considerada 
perfeita. Nessa época é possível 
aproveitar ao máximo o litoral 
brasileiro, além das piscinas e 
atividades ao ar livre, sem falar 
nas festas de fim e início de ano. 
Mas sem os cuidados adequa-
dos, além do clima quente, com 
baixa umidade e maior expo-
sição ao sol, alguns problemas 
para a saúde, típicos do período, 
também podem surgir. “Como 
nessa época do ano aumenta o 
tempo de exposição ao sol, é co-
mum a ocorrência de insolação, 
desidratação e piora das aler-
gias respiratórias, por causa do 
ressecamento das vias aéreas”, 
explica a alergologista Dra. Ana 
Carla Melo, que faz um alerta 
para os principais sintomas que 
necessitam de um cuidado com 
um especialista, em uma unida-
de de saúde. “Pele quente, boca 
seca, vômitos, tontura, fraqueza 
podem ser sinais de insolação e/
ou desidratação; além de tosse e 

falta de ar que indicam piora do 
quadro respiratório”, afirma. Ou-
tros problemas de saúde também 
podem ser observados em casos 
de maior produção de suor e au-
mento da exposição solar. Dentre 
eles, brotoeja, micoses, fitofoto-
dermatose (manchas causadas 
devido ao contato com limão, ou 
outras frutas cítricas, e posterior 
exposição ao sol), queimaduras 
solares, herpes labial e até mesmo 
bicho geográfico – comumente 
causado pelo contato com a areia 
de praia, contaminada com fezes 
de cães e gatos. “As emergências 

aumentam entre 15% a 20% com 
pacientes desidratados, princi-
palmente idosos e crianças, que 
são os grupos que mais preocu-
pam. A escassez de água potável 
em algumas regiões ainda acar-
retam os casos de gastroenterite. 
Para os casos de diarreia, o trata-
mento pode ser feito com soro ca-
seiro, mas se vier acompanhada 
de vômito, é necessário procurar 
uma unidade de saúde, para tra-
tar uma possível desidratação”, 
completa o diretor médico do 
Hospital Regional Ruy de Barros 
Correia (HRRBC), de Arcoverde, 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br Dr. José Ivan Vidal de Lima.

Para se proteger dos raios 
solares, o uso do protetor solar 
com o fator indicado para cada 
tipo de pele é indispensável, lem-
brando que quanto mais clara a 
pele, mais alto deve ser o fator de 
proteção. Além disso, também é 
necessário evitar exposição ao sol 
das 10h às 16h, intervalo em que 
os raios são mais fortes e preju-
diciais. “Ingerir bastante água e 
líquidos em geral, tomar sol nos 
horários apropriados e com pro-
teção solar; aplicar soro fisiológi-
co nas narinas sempre que sentir 
ressecamento, são alguns dos 
principais cuidados”, completa 
Dra. Ana Carla.

Alimentação
O verão é um momento de 

grande atenção, no que diz res-
peito à alimentação. Alguns cui-
dados são indispensáveis nesse 
período. “Não devemos optar 
pela facilidade e praticidade. 
Geralmente esses são alimentos 
processados e com alto teor de 
aditivos, corantes e conservan-
tes”, explica a nutricionista Rosa-
na Guedes, que realizou uma lista 
com alguns cuidados a serem to-
mados:

• Ingerir bastante líquidos: 
água de coco, sucos de frutas 
naturais e água.
• Evitar grande quantidade de 
ingesta gelada. Balancear ao 
longo do dia com a ingestão de 
alimentos naturais.
• Evitar alimentação rica em 
sal e açúcar refinados. Prefe-
rência por ingredientes sau-
dáveis: sal marinho, açúcar 
orgânico, demerara ou mas-
cavo. Essa atitude iniciando 
na infância, teremos adultos 
saudáveis.
• Consumir alimentos o mais 
natural possível e ter o máxi-
mo de segurança na procedên-
cia: Saladas de frutas, frutas 
no pote, sanduíches naturais, 
água de coco, purês etc. Sem-
pre oferecendo água para as 
crianças ao brincarem. Geral-
mente esquecem.
• Ao transportar alimentos 
para praia, campo ou piscinas 
saber o acondicionamento 
correto para manter as pro-
priedades nutricionais e segu-
rança alimentar para crianças.
• Seu filho (a) feliz e saudável é 
seu maior conforto.

SIGA-NOS ATRAVÉS 
DO QR CODE

 Uso de protetores é indispensável nesse período 

R
ep

ro
du

çã
o 

in
te

rn
et



De 01 a 31 de Janeiro de 2020    Edição 202     Desde 2006 Integrando a Região    www.jornaldosertaope.com.br 9

Shows de luzes e forró às margens 
do São Francisco

Sesc abre programação de férias 

A chegada do Ano Novo em Petrolina contou espetáculo de luzes e clássicos do forró

Petrolina recebeu 2020 
com muito forró. A orla do 
“Velho Chico” foi o prin-
cipal cenário da festa de 
Réveillon, que contou com 
muita música e um verda-
deiro espetáculo de luzes. 
Artistas de peso da região, 
abriram a noite da virada. 
O cantor Elisson Castro foi 
o primeiro a subir ao palco, 
com muito forró tradicio-
nal. Em seguida, o cantor 
Vitor Fernandes assumiu a 
noite para anunciar a che-
gada do novo ano, que foi 
celebrado com espetáculo 
de luzes, colorindo as águas 
do São Francisco por mais 
de 10 minutos. Vitor Fer-
nandes não deixou o clima 
esfriar, em seguida, e retor-

Sete unidades do Sesc, 
localizadas no interior do 
Estado, estão com inscri-
ções abertas para mais uma 
edição do “Brincando nas 
Férias”. Caruaru, Pesquei-
ra, Garanhuns, Arcoverde, 
Surubim, Buíque e Belo Jar-
dim vão contar com progra-
mações que têm início no 
próximo dia 13 de janeiro e 
seguem até o dia 24 do mes-
mo mês.

Com o tema “É coisa de 
outro mundo”, o projeto visa 
estimular o trabalho manu-
al, a memória, os jogos tea-
trais, o corpo e o ritmo atra-
vés das atividades norteadas 
nos subtemas: "O mundo 
primitivo", "O mundo dos 
contos", "Os grandes ma-
res", "Desbravando as galá-
xias" e "Mundo misterioso". 
Em Caruaru, Surubim, Belo 
Jardim, Garanhuns e Arco-
verde a programação vai de 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

cultura

nou com mais uma hora de 
show. A madrugada contou 
ainda com muito forró das 
antigas, com a banda Mag-

níficos, com os clássicos dos 
anos 90 e repertório novo, 
fechando o réveillon da ci-
dade.

PETROLINA Forró e luzes animaram a noite da virada

 Além do forró, show de luzes também foi atração
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13 a 17 de janeiro. Nas uni-
dades de Buíque e Pesquei-
ra, as atividades serão de 20 
a 24 do mesmo mês.  "Serão 
realizados desafios, ofici-
nas e brincadeiras voltados 
para a temática", explica a 
coordenadora regional de 
Recreação do Sesc em Per-
nambuco, Jeane Karla Albu-
querque.

As reservas estão sendo 
realizadas nos pontos de 
atendimento de cada unida-
de, com programações vol-
tadas para crianças a partir 
de cinco anos. As taxas de 
inscrição variam de R$80 a 
R$ 220, a depender do polo 
escolhido. Em todas as uni-
dades, há desconto de 50% 
para os dependentes dos 
trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo. 
A programação completa 
encontra-se no site www.
sescpe.org.br.

Atividades contemplam crianças a partir de 5 anos
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Os acordeonistas Targino Gondim, o chileno Danilo 
Cruces, Chico Chagas e suíço Olivier Forel no VI Festi-
val Internacional da Sanfona em Juazeiro/BA.

Congratular a jornalista Leciane Lima que esteve  afas-
tada devido o tratamento de câncer curável, voltou em 
grande estilo ao trabalho na TV Grande Rio. Saúde Leca!

A cantora Camila Yasmine apresentou seu belíssimo show 
'Baobá' no Dia da Consciência Negra, no Teatro Dona Amé-
lia em Petrolina/PE.

Parte da equipe TV UM, cinegrafista Carlos Arauna, repór-
ter Ivo da Hora, diretor de tecnologia Ricardo Teles Gomes, 
operador de efeitos especiais Thiago Santos, apresentador 
Carlinhos Tapioca e diretor de programação Kleyton Nunes 
com o vereador Ronaldo Silva no Coquetel Imprensa 2019.

Os acordeonistas sérvio  Petar Maric e o gaúcho Fernando Ávila 
no VI Festival Internacional da Sanfona em Juazeiro/BA.

Os produtores Lauri Schoennherr e Thiago Schoe-
nherr da GDO Produções, Fabiano Steil da Maria's 
Promoções, Neto Tapajós da Tapajós Produções, Sa-
lomão Simões 'Salzim' da Top Eventos e empresário 
Renan Nobrega ladeando o cantor Wesley Safadão 
no recente show da Festa da Uva em Caxias do Sul/
RS. 

O repórter e apresentador da Rádio Jornal 
Petrolina Marco Aurélio ao lado da cantora 
Anitta em seu recente show no Vale do São 
Francisco.

A coordenadora de eventos Lilian Ferreira, analista 
Maria Regina de Santana, diretora técnica do Sebrae/
PE, Adriana Côrte Real, as analistas Layane Macedo e 
Kátia Souza no 2º Vale Empreender no auditório da 
Fundação Nilo Coelho.

Janko Moura
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CDL e Sindilojas sorteiam carro e 
motos da campanha 'Natal da Cidade' 

em Petrolina

Um carro e quatro motos zero quilômetro, quatro kits 
de cozinha, quatro fogões, quatro micro-ondas e quatro ce-
lulares foram sorteados pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de 
Petrolina, através da Campanha ‘Natal da Cidade’. O sorteio 
aconteceu na noite desta sexta-feira, (27), na Tenda Cultu-
ral da Praça do Bambuzinho. Mais de 1 milhão de cupons 
foram distribuídos pelo comércio petrolinense nas últimas 
semanas. Centenas de pessoas acompanharam o sorteio ao 
vivo pelas redes sociais da campanha, consolidando a trans-
parência da promoção. Na ocasião, foram conhecidos os 
ganhadores dos 21 prêmios, entre eles um automóvel zero-
-quilômetro (veja a lista abaixo).
Região Sul:

1º Prêmio – 1  kit de cozinha (Odara Simões de Oliveira)
2º Prêmio –  1 fogão (Wallace Hennan Barbosa da Silva)
3º Prêmio -  1 micro-ondas (Maurilio Barbosa de Menezes)
4º Prêmio – 1 celular (Paulo Henrique N. Xavier)
5º Prêmio – 1 moto 0 km (Luiz Carlos dos Santos Souza)
Região Norte
1º Prêmio – 1  kit de cozinha (Amilton Amaral de Jesus)
2º Prêmio –  1 fogão (Elizama Oliveira de Andrade)
3º Prêmio -  1 micro-ondas(Kelvia de C. Gomes)
4º Prêmio – 1 celular (Janaina Maurato Rodrigues)
5º Prêmio – 1 moto 0 km (Rita da Silva Barbosa)
Região Oeste:
1º Prêmio – 1  kit de cozinha (Luiz Santana de Lima)
2º Prêmio –  1 fogão (Gilmara Escobar)
3º Prêmio -  1 micro-ondas (Leonardo O. Ferreira)
4º Prêmio – 1 celular (José A. da Silva)
5º Prêmio – 1 moto 0 km (Francilene Gomes)
Região Leste:
1º Prêmio – 1  kit de cozinha (José da Silva)
2º Prêmio –  1 fogão (Gleison Lopes Leite)
3º Prêmio -  1 micro-ondas (José Misael da Silva)
4º Prêmio – 1 celular (Marcelo Henrique)
5º Prêmio – 1 moto 0 km (Maycon Cesar Galvão)
Ganhadora do Carro 0km: Daniela Costa Oliveira.

Natal Solidário da Agrovale atendeu 9 
instituições no Vale do São Francisco

Agricultores de Sertânia ganham novo espaço 
para comercialização dos produtos

Desde 2015, empresa atua, de forma solidária, ajudando diversas instituições

A edição 2019 do Natal So-
lidário da Agrovale fez a alegria 
de crianças e idosos em 9 insti-
tuições filantrópicas nas cidades 
de Juazeiro (BA) e Petrolina 
(PE). As instituições beneficia-
das foram EMEI Edivânia San-
tos Cardoso (bairro João XXIII), 
EMEI - Gentil Damásio do Nas-
cimento (bairro Alto da Aliança), 
Flores do Amanhecer (bairro 
Argemiro,) Escola Municipal De 
Educação Infantil Antônio Gui-
lhermino (bairro Antônio Gui-
lhermino), EMEI Vanda Guerra 
(bairro João Paulo II) e EMEI 
Manoel Alves da Mota (Distrito 
de Maniçoba). 

Tradicionalmente esperado 
nas duas cidades, o Natal Soli-
dário da empresa sucroalcoolei-
ra distribuiu guloseimas, kits de 
higiene pessoal e brinquedos. No 
total, foram entregues às crian-
ças cerca de dois mil presentes, 
entre brinquedos e kits de gulo-
seimas. Tudo com a presença do 
palhaço 'Paçoquinha' que diver-
tiu a criançada com apresenta-
ções teatrais e brincadeiras. Já 

O município de Sertânia, 
através da Prefeitura, vai ofere-
cer, aos que sobrevivem através 
do plantio, um novo lugar para 
comercialização dos seus pro-

 Por Clas Comunicação

as instituições Lar São Vicente 
de Paulo, em Juazeiro, APAE 
de Juazeiro e APAMI - Pe-
trolina, receberam a doação 
de kits de higiene pessoal, 
incluindo sabonete, creme 
dental, escova de dente, co-
lônia, shampoo e condicio-
nador. 

O Natal Solidário da 
Agrovale existe desde 2005 
como resultado de uma 
campanha onde participam 
funcionários e diretores na 

aquisição e arrecadação de 
donativos. Durante todo o 
ano acontecem várias ações 
internas e os donativos são 
entregues nos meses de no-
vembro e dezembro. A ini-
ciativa faz parte do projeto 
de responsabilidade social 
da empresa, que segundo a 
diretoria, vem crescendo em 
doações, no número cada vez 
mais crescente de beneficia-
dos e na participação volun-
tária dos funcionários.

cidadES

Nove instituições de Juazeiro e Petrolina foram beneficiadas 
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dutos. A medida chega para for-
talecer a agricultura familiar e 
tem como propósito reconhecer 
a importância deste setor, que 
gera desenvolvimento econômi-

co, trabalho e mais segurança 
alimentar aos sertanienses.

O novo local fica localizado 
em um espaço no Mercado Pú-
blico e já está passando por ade-
quações para melhor abrigar es-
ses agricultores, que estão, atu-
almente, em um prédio alugado 
na Rua 6 de Março, próximo à 
feira. Ao todo, são 12 agriculto-
res que vendem seus produtos 
às sextas e sábados. Com o novo 
local, mais amplo e confortável, 
a expectativa é que aconteça um 
aumento na produção e, con-
sequentemente, da oferta aos 
compradores, que estão cada vez 
mais atentos não só a economia, 
mas na qualidade do alimento 
que vão colocar na mesa.

 Obras no novo espaço já foram iniciadas 
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Sertão EsportivoCultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com

Sensibilidade

Como está a sua capacidade perceptiva sensorial ? Em ou-
tras palavras, como está a sua sensibilidade ? Sentimentos, 
emoções e sensações físicas fazem parte deste pacote imaterial 
que nos preenche de vida e que nos é bastante comum. No as-
pecto físico sabemos que cada indivíduo reage de forma dife-
rente ao mesmo estímulo aplicado, seja suportando a dor ou 
mesmo em excessos de natureza corporal. Já no âmbito sen-
sorial e emotivo sentimos de forma muito mais intensa essas 
diferenças entre as pessoas. Idiossincrasia é a característica 
comportamental peculiar de cada homem ou mulher. O que te 
faz ser levado para uma forma de entender o mundo particular-
mente. A frase do escritor Frederick Langbridge, "Dois homens 
olharam através das grades da prisão; um viu a lama e o outro 
as estrelas", sintetiza muito bem isso tudo, porém a questão 
vai mais além de ter otimismo ou pessimismo diante das situa-
ções, mas no que diz respeito ao contato com arte de um modo 
geral e como esse conteúdo pode transformar a sensibilidade 
das pessoas. Sob vários aspectos nós não soubemos lidar com 
a influencia da tecnologia nas nossas vidas. Desde a primei-
ra lâmpada elétrica, que nos separou da luz do fogo e alterou 
nossos horários de repouso, que nos queimou as retinas, agora 
intensificados pelas telas brilhantes dos celulares e monitores, 
perdemos gradativamente nossas capacidades oculares. A cada 
dia que passa enxergamos cada vez pior. O mesmo se deu com a 
audição. Dormimos em casas de eletrodomésticos, televisões e 
celulares barulhentos, andamos e dirigimos nas ruas entre ruí-
dos e a qualidade musical está cada vez mais longe do virtuosis-
mo dos compositores antigos, além do conteúdo das conversas 
um pouco limitado. E o paladar ? Dificilmente alguém irá dis-
cordar que a industrialização do alimento nos tirou as sutilezas 
dos sabores das frutas, verduras e uma infinidade de alimentos 
que saudosamente lembramos ser melhores nem tão antiga-
mente. Utopicamente sei que a salvação dessa pobreza senso-
rial que vivemos está na arte de tudo. Em observar mais cores 
numa tela pintada a mão, em olhar mais a lua e as estrelas; 
em escutar musicas e falas que nos elevam em conhecimento, 
aprimorando nossa inerente capacidade perceptiva sensorial.

cidadES

Em Pernambuco, Operação Lei Seca 
completa oito anos e divulga dados
Estado se destaca devido ao baixo índice de infrações por alcoolemia. 
Projeto atua em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado

O ano de 2019 terminou 
com a Operação Lei Seca (OLS) 
completando oito anos de en-
frentamento aos acidentes de 
trânsito em Pernambuco, que 
é considerado um problema 
de saúde pública e uma epide-
mia mundial pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). À 
frente da coordenação da ope-
ração, está a Secretaria Estadu-
al de Saúde (SES-PE), que atua 
em parceria com o Departa-
mento Estadual de Trânsito de 
Pernambuco (DETRAN-PE) e 
a Polícia Militar de Pernambu-
co (PMPE). 

Ao longo dos oito anos, a 
OLS abordou cerca de 2,8 mi-
lhões de motoristas, das quais 
as infrações por alcoolemia cor-
respondem a apenas 1,7% do 
total de checagens realizadas no 
Estado e os crimes por embria-
guez representam menos que 
0,1%, em relação às infrações. 
Segundo o Governo do Estado, 
a atuação da OLS vem sendo 
realizada de forma permanente, 
a fim de atuar na mudança de 
comportamento da população, 
combatendo o hábito de beber 
e dirigir. "A melhor maneira de 
enfrentarmos esse problema de 
saúde pública é agir de forma 
preventiva, e a Lei Seca já atua 
na perspectiva de defesa da vida 
realizando este trabalho a partir 
das ações de fiscalização e do 
trabalho educativo nas ruas", 

afirmou a vice-governadora, 
Luciana Santos, que enfatiza a 
importância da conscientização 
por parte da população. “Sem 
dúvida, levar esta consciência 
aos motoristas se torna eficaz 
na medida em que se pode evi-
tar os acidentes de transporte 
terrestre a partir de uma nova 
perspectiva de comportamen-
to", acrescentou. 

Pernambuco é o único es-
tado da qual a Lei Seca atua 
vinculada diretamente à Se-
cretaria de Saúde. “O que nos 
confere um diferencial de tra-
tar esta epidemia como ques-
tão de saúde pública”, enfatiza 
o secretário estadual de saúde, 
André Longo. Ainda segundo o 
secretário, os baixos índices de 
infrações por alcoolemia é re-
sultado de uma ação contínua 
da ação de fiscalização e edu-
cação promovida pelas equipes 
da Lei Seca, e destacou, ainda, 
que neste último ano, as abor-
dagens foram mais qualifica-
das, com um tempo maior de 
duração, nas quais os motoris-
tas não são apenas convidados 
a fazer o teste do bafômetro, 
mas também a refletir sobre 
seus comportamentos enquan-
to cidadãos no trânsito.

Atualmente, a OLS possui 
14 equipes e atua de forma per-
manente e itinerante em todo 
o Estado, com sete bloqueios 
diários, todos os dias da sema-

na, em horários variados. Foi a 
primeira no país a realizar blit-
ze em horários diurnos, com 
pontos de bloqueio pela manhã 
e à tarde. Nos oito anos de atu-
ação, a OLS abordou 2,8 mi-
lhões de motoristas, entre con-
dutores de moto, ciclomotores, 
taxis, ônibus, automóveis e 
utilitários; recolheu 51.452 car-
teiras de habilitação e rebocou 
35.467 veículos. 

As infrações por alcoolemia 
somaram 48.324, sendo 36.605 
por recusas ao teste do bafôme-
tro, 9.815 constatações do uso 
de bebida alcoólica por moto-
ristas e 1.904 crimes, quando a 
concentração de álcool no corpo 
caracteriza o crime de trânsito. 
Segundo dados do Fórum Na-
cional das Operações Lei Seca 
do Brasil, que faz comparativo 
por amostragem entre as OLSs 
do país e divulga, uma vez por 
mês, ranking dos estados que 
mais realizaram abordagens no 
prazo de 24 horas, Pernambuco 
é destaque nacional. Ficou em 
primeiro lugar nos meses de 
junho, agosto e outubro, acima 
de Estados como Rio de Janei-
ro, Bahia e Rio Grande do Sul, 
e figura em segundo lugar nos 
demais meses.

Estado atua com a 
Secretaria de Saúde
"

Operações são realizadas em parceria com a SES e PMPE

Miva Filho
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Apoio também no Agreste, 
Sertão e Zona da Mata

A ampliação da interioriza-
ção das operações para as cida-
des do interior do Estado foi uma 
das grandes marcas de 2019. 
"De forma inédita, vinculamos 
cada equipe da OLS a uma das 
12 Gerências Regionais de Saúde 
(Geres), distribuídas por todo o 
Estado, possibilitando apoio nas 
ações de planejamento em cada 
região, o que é importante para 
reduzir os riscos de acidentados 
de transporte terrestre e debater 
as ações de municipalização do 
trânsito", disse o coordenador 
da Operação Lei Seca, Felipe 
Gondim.

Outra ação pioneira realiza-
da no interior foi o Programa Lei 
Seca Mirim, que tem por objeti-
vo estimular nos alunos entre 9 
e 14 anos os hábitos e compor-
tamentos seguros no trânsito, 
transformando o conhecimento 
em ação por meio de observação, 

vivências e situações encontra-
das no seu cotidiano. A iniciativa 
também busca a interpretação 
crítica do mundo atual, colocan-
do em prática os conhecimentos 
adquiridos na construção de 
conceitos e valores para o exercí-
cio da cidadania, podendo resul-
tar na diminuição de acidentes 
de trânsito. A ação foi realizada 
em cidades do Interior do Esta-
do e o projeto deve ser ampliado 
para a Região Metropolitana do 
Recife (RMR). Este ano, já fo-
ram realizadas quatro formatu-
ras do Programa Lei Seca Mirim 
nos municípios de São José do 
Belmonte e Serra Talhada, res-
pectivamente, totalizando cerca 
de 400 alunos. Em São José do 
Belmonte foram formados alu-
nos das escolas municipais Dr. 
Arcôncio Pereira e Marizinha 
Barros. Já em Serra Talhada 
foram formados alunos das es-

colas municipais Nossa Senhora 
da Penha e Imaculada Concei-
ção. Desde sua criação, em 2017, 
o projeto Lei Seca Mirim já for-
mou 935 jovens. "O objetivo da 
iniciativa é que os jovens se tor-
nem multiplicadores das infor-

mações para um trânsito seguro. 
Há destaque para as melhores 
redações e diversas atividades 
lúdicas para promover a socia-
lização. Este projeto é uma par-
ceria entre a Geres, secretários 
de Educação, representantes do 

legislativo municipal, gestores e 
equipes pedagógicas das insti-
tuições de ensino, bem como a 
presença da sociedade civil re-
presentada pelos responsáveis 
dos alunos concluintes do Pro-
grama", destacou Gondim. 

Dados foram apresentados pela Secretaria de Saúde do Estado

 

 

 

(apenas o mês de dezembro, 
quando a Lei Seca começou 
em PE sob coordenação da 
SES-PE)
- veículos abordados: 20.580
- multas por alcoolemia: 929 
(170 constatações, 58 crimes e 
701 recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do total de 
condutores abordados: 4,5%

- veículos abordados: 
349.792
- multas por 
alcoolemia: 6.990 
(1.498 constatações, 
396 crimes, 5.096 
recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 2,0%

- veículos abordados: 
371.099
- multas por 
alcoolemia: 5.823 
(1.302 constatações, 
162 crimes, 4.359 
recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 1,6%

- veículos abordados: 
378.006
- multas por 
alcoolemia: 5.291 (1.209 
constatações, 106 
crimes, 3.976 recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 1,4%

- veículos abordados: 
251.139
- multas por alcoolemia: 
8.613 (1.083 constatações, 
473 crimes, 7.057 
recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 3,4%
 

- veículos abordados: 
363.474
- multas por 
alcoolemia: 6.677 (1.594 
constatações, 308 
crimes, 4.775 recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 1,8%

- veículos abordados: 
415.350
- multas por 
alcoolemia: 5.847 (1.333 
constatações, 194 crimes, 
4.320 recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 1,4%

2011

2012

2013

2014 2016

2015 2017

- veículos abordados: 
441.115
- multas por alcoolemia: 
4.308 (944 constatações, 
105 crimes, 3.259 recusas)
* percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 1,0%

- veículos abordados: 
269.739
- multas por alcoolemia: 
3.846 (682 constatações, 
102 crimes, 3.062 
recusas)
*percentual de multas 
por alcoolemia do 
total de condutores 
abordados: 1,4%

2018 2019

***Dados 2019: Atualizados até 
o dia 30 de novembro.

Miva Filho

Miva Filho
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Após ataque dos EUA, líderes 
mundiais se manifestam

Austrália em estado de emergência

Governo pediu evacuação forçada

Representantes da ONU e Canadá pedem cautela para que uma nova 
guerra no Golfo não seja desencadeada nos próximos anos

O mundo está em alerta, 
após o ataque dos Estados 
Unidos, no Iraque, que resul-
tou na morte do general Qas-
sem Soleimani, militar de alta 
patente do Irã. A repercussão 
do ataque tem disparado uma 
tensão entre líderes mundiais.

Em sua conta no Twitter, 
o presidente dos Estados 
Unidades, Donald Trump, 
justificou o ato, afirmando 
que Soleimani “matou ou fe-
riu milhares de americanos, 
por um período estendido 
de tempo, e planejava ma-
tar muito mais”, acusando-o 
ainda de ter participado da 
morte de manifestantes ira-
nianos em seu país. “Embora 
o Irã não admitisse isso, So-
leimani era odiado e temido 
em seu país. Eles não estão 
tristes como seus líderes 
querem fazer o mundo crer”. 
Trump acrescentou que as 
pessoas do Iraque “não que-
rem ser dominadas e con-
troladas pelo Irã”. Em con-
trapartida ao depoimento 

O governo da Austrália 
vai reforçar o resgate e esfor-
ços de combate a incêndios 
para lidar com o incidente. 
O número de mortos subiu 
para 23, com mais de 1.500 
residências destruídas. 

O primeiro ministro Scott 
Morrison fez uma conferên-
cia de imprensa, no último 
sábado (4), expressando sua 
preocupação de que os danos 
dos incêndios possam se es-
palhar. Ele anunciou planos 
de chamar 3 mil reservistas 
das Forças de Defesa e des-
prender outro navio e heli-
cópteros adicionais para as-

No dia 02 de janeiro, a 
Austrália autorizou a retirada 
forçada de moradores dos es-
tados mais devastados pelos 
incêndios, como Nova Gales do 
Sul. A chefe do governo estadu-
al de Nova Gales do Sul, Gladys 
Berejiklian, declarou estado de 
emergência com duração de 
sete dias para permitir a retira-
da forçada de pessoas a partir 
da sexta-feira (3). Desde o início 
da temporada de incêndios, em 
setembro, esta foi a terceira vez 
que foi declarado um estado de 
emergência na Nova Gales do 
Sul, o estado mais populoso da 
Austrália. "Não tomamos esse 
tipo de decisão de ânimo leve, 
mas queremos garantir que são 

Agência Brasil

Ataque tem disparado uma tensão entre líderes mundiais

Bombardeio ordenado por Donald Trump causou a morte de Qassem Soleimani

 Austrália vai reforçar o resgate e esforços de combate a incêndios

de Trump, o líder supremo 
do Irã, aiatolá Ali Khame-
nei, afirmou, também pelo 
Twitter, que iria “honrar a 
memória” do Major Soleima-
ni. Outro sinal de resistên-
cia partiu do presidente da 
República Islâmica do Irã, 
Hassan Rouhani, que afir-
mou que o Irã iria se vingar 
do ataque, acrescentando 
que “a resistência contra os 
excessos dos Estados Uni-
dos vai continuar”. O alerta 
sobre o ataque aumentou 

quando representantes do 
governo russo fizeram uma 
crítica ao ato, manifestan-
do apoio ao Irã. Preocupado 
com a situação, o secretário-
-geral da Organização das 
nações Unidas (ONU), An-
tónio Guterres, mostrou-
-se a favor das redução dos 
conflitos no Golfo. “Este é 
um momento em que líderes 
devem exercitar sua cautela. 
O mundo não pode permitir 
uma nova guerra no Golfo”, 
pontuou.

mundo

sistir as comunidades afeta-
das pelas chamas. Morrison 
também confirmou que suas 
visitas para a Índia e o Ja-
pão para a metade de janei-
ro foram postergadas. Uma 
declaração de emergência 
está em vigor nos estados de 
Nova Gales do Sul e de Vic-
toria. Suas autoridades estão 
pedindo a evacuação de mo-
radores e turistas de várias 
áreas desses estados, pois 
as chamas se intensificaram 
devido às altas temperaturas 
e ventos fortes. Os incêndios 
na Austrália começaram em 
setembro.
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tomadas todas as medidas ne-
cessárias para nos prepararmos 
para o que pode ser um sábado 
horrível", explicou Gladys Bere-
jiklian. 

A declaração foi feita pou-
co depois de os bombeiros de 
Nova Gales do Sul terem pedido 
aos turistas para saírem de uma 
área costeira de 200 km de ex-
tensão, que abrange a cidade de 
Batemans Bay (a cerca de 300 
km ao sul de Sydney) e se esten-
de até ao sul do estado de Victo-
ria. Vários incêndios descontro-
lados devastaram o sudeste do 
país na véspera do Ano Novo, 
matando oito pessoas. Foi o dia 
com maior número de mortes 
desde o início da crise.
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Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Coaching & PNL

Quer EMPREENDER e não sabe 
por onde começar?

Seguem 3 dicas que podem te ajudar a se organizar melhor e sair da 
inércia.

1 - Tire as ideias da cabeça e coloque-as no papel
Sério, não dá para se organizar deixando tudo na caixola! Permi-

ta-se descarregar a mente!
Coloque no papel as ideias que deseja empreender e separe-as de 

acordo suas prioridades.
Sugiro 3 maneiras de estabelecer prioridades:

 Utilizar a Matriz de Swot, uma ferramenta de Coaching, muito 
utilizada no mundo a administração que se resume em: levantar os 
pontos fortes, os pontos de melhorias – estão no seu controle (mun-
do interno), as oportunidades e as ameaças – não estão no seu con-
trole (mundo externo);

 Priorizar os prazos estipulados;
 Identificar qual é a ideia que, se você colocar mais FOCO, facili-

tará o desenvolvimento do maior número de ideias.
2 - Tome consciência de como utiliza o seu tempo - cada minuto 

faz a diferença! Imagine que você está com uma nota de R$ 100,00 
na carteira. Compra um objeto no valor de R$ 20,00 e recebe de tro-
co uma porção de notas de R$ 10,00 de R$ 5,00, de R$ 2,00 e algu-
mas moedas. Os dias vão passando e, quando você se dá conta, já 
gastou todo o dinheiro! Talvez você nem se lembre de onde gastou as 
moedas e notas de R$ 2 ou de R$5. O que ficou na sua memória foi 
onde você gastou a maior nota, a de R$100,00.
Já aconteceu com você?
Então, com o tempo é a mesma coisa!

Na maioria do tempo nos damos conta apenas de onde gastamos 
as maiores porções do nosso tempo e esquecemos das pequenas ta-
refas que, quando somadas juntam minutos ou horas que podem ser 
melhores aproveitadas. Sabe o que é pior? Se não lembramos delas, 
possivelmente não são relevantes para os nossos objetivos.

Tomando consciência de como investe o seu tempo, provavel-
mente você irá conseguir, abrir uma janela de apenas 1 hora por dia, 
em 1 semana terá 05 horas disponíveis - sem contar os finais de se-
mana.

Lembre-se: cada moedinha faz a diferença!
3 - Escolha o projeto que irá começar a empreender e desmem-

bre-o! O que me auxilia a desmembrar os meus projetos é fazer a 
relação das etapas, ou seja, dos passos que serão importantes.

Primeiro, identifique quais são os principais pilares que sus-
tentam o projeto. Segundo, para cada pilar, identifique quais são as 
principais ações para construí-lo. Se houver a necessidade de fra-
cionar ainda mais, vá descendo 
os níveis até chegar em ações 
específicas, como: “pesquisar 
tal assunto” "entrar em con-
tato com fulano" ou "visitar 
fornecedor X". Tendo a clareza 
mental das etapas, o próximo 
passo é encaixá-los nas janelas 
de tempo que poderá ser aberta 
na sua agenda.

Espero que com as dicas 
descritas aqui eu tenha lhe au-
xiliado a obter maior clareza 
de como começar a se organi-
zar para colocar as ideias em 
prática.
Agora mãos à obra para 2020!

Você tem tempo com seu 
filho? Um momento que você 
está ali unicamente para dar 
atenção de maneira exclusiva?

Estamos vivendo o perí-
odo de férias escolares, e ter 
esse tempo é uma verdadeira 
demonstração de afeto e aten-
ção. Afinal, se dedicamos nosso 
tempo é sinal de que há impor-
tância envolvida. Esse mesmo 
tempo proporciona aos nossos 
filho uma conexão inexplicável. 
Crianças que não se sentem co-
nectadas e acolhidas tendem a 
se comportar mau. Esse mau 
comportamento pode ser um 
sinal de que não estão tendo a 
devida atenção, que tem algo 

Tempo de qualidade
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ali que precisa ser visto com 
outros olhos.

Hoje em dia com a roti-
na corrida passamos a ter um 
comportamento em ''modo au-
tomático" para tudo, inclusive 
com os nossos filhos. Além dos 
pais, que habitualmente pas-
sam o dia todo fora de casa, as 
mães também estão inseridas 
nesse cenário, restando para a 
criança pouca conexão afetiva 
com eles. Em muitos lares, a 
fim de fazer uma compensação 
na consciência de pais ausentes, 
essa falta de tempo vem disfar-
çada na forma de presentes, ex-
cesso de zelo e permissividade, 
tornando as crianças mimadas. 

Artigo

Quero fazer um alerta: você tem 
proporcionado um tempo de 
qualidade junto aos seus filhos, 
ou esse afeto está sendo terceiri-
zado para outras pessoas? Um 
tempinho para ler um livro, um 
jantar especial preparado entre 
família, um brincar de boneca/
carrinho/quebra cabeças. Um 
tempo que só pode ser suprido 
por você: pai e mãe. Não estou 
aqui falando sobre quantidade 
de tempo, é sobre a QUALIDA-
DE. Não adianta passar o dia 
todo com seu pequeno e não 
estar conectado com ele. Es-
tamos falando sobre vínculo e 
amor. Durante as férias, você 
pode separar um dia por sema-
na e chamar de “O dia da famí-
lia”, nesse caso, todos precisam 
participar e fazer alguma ativi-
dade juntos. O ideal é que deve 
ser um momento de total inte-
ração entre vocês. Não precisa 
de muita coisa, defina dias e 
horários, e ofereça um momen-
to de presença para as crianças. 
Afinal, o tempo está passando, 
e esse tempo de qualidade fará 
total diferença nessa conexão 
que queremos ter com o nos-
so filho, hoje criança, que já já 
se tornará adolescente, e em 
seguida, em um futuro breve, 
um adulto. Tudo dependerá do 
hoje!

 Dedicar mais tempo às crianças é demosntração de afeto

 Wanessa Starléia
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